
P7_TA(2012)0067 

Zahteva za odvzem imunitete Krisztini Morvai  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2012 o zahtevi za odvzem imunitete 

Krisztini Morvai (2010/2285(IMM)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Krisztini Morvai, ki jo je 13. oktobra 2010 

posredovalo osrednje okrožno sodišče Pešta v Budimpešti (Madžarska) v zvezi s postopkom 

pred tem sodiščem in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 24. novembra 2010, 

– po zagovoru Krisztine Morvai v skladu s členom 7(3) Poslovnika, 

– ob upoštevanju pisne dokumentacije osrednjega okrožnega sodišča v Pešti z dne 19. 

decembra 2011 kot odgovor na prošnjo Odbora za pravne zadeve v skladu s členom 7(3) 

poslovnika po dodatnih informacijah in pojasnilih, 

– ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter 

člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami z dne 20. septembra 1976, 

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 

21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 20111, 

– ob upoštevanju člena 6(2) in člena 7 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0050/2012), 

A. ker je osrednje okrožno sodišče v Pešti zahtevalo odvzem parlamentarne imunitete poslanki 

Evropskega parlamenta Krisztini Morvai v zvezi s postopkom, ki proti njej teče pred tem 

sodiščem; 

B. ker se zahteva sodišča navezuje na kazenski postopek v zvezi s kazenskim dejanjem zoper 

čast in dobro ime, ki naj bi ga Krisztina Morvai zagrešila z izjavami o fizični osebi na 

Madžarskem; 

C. ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper 

poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper 

njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju 

svojih dolžnosti; 

D. ker dejstva v tej zadevi, kot so prikazana v dokumentaciji peštanskega sodišča Odboru za 

pravne zadeve, kažejo, da gre za izjave Krisztine Morvai, ko ta še ni bila poslanka 

                                                 
1  Zadeva št. 101/63 Wagner proti Fohrmann in Krier [1964] Recueil 195, zadeva št. 149/85 Wybot 

proti Faure in drugi [1986] Recueil 2391, zadeva št. T-345/05 Mote proti Parlamentu [2008] ZOdl 

II-2849, združeni zadevi št. C-200/07 in C-201/07 Marra proti De Gregorio in Clemente [2008] 

ZOdl I-7929, zadeva št. T-42/06 Gollnisch proti Parlamentu (še ni objavljeno v ZOdl.) in zadeva št. 

C-163/10 Patriciello (še ni objavljeno v ZOdl.). 



Evropskega parlamenta; 

1. se odloči odvzeti imuniteto Krisztini Morvai; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma 

posreduje pristojnemu organu Madžarske in Krisztini Morvai. 

 

 


